
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii  

Acordului de Asociere între UAT Judeţul Alba şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba,  

în vederea organizării Adunării Generale Extraordinare a Consiliului Naţional al Elevilor 

în perioada 15-17 decembrie 2017 la Alba Iulia 

  

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna decembrie 2017; 

  Luând în dezbatere:  

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de 

Asociere între UAT Judeţul Alba şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării 

Adunării Generale Extraordinare a Consiliului Naţional al Elevilor în perioada 15-17 decembrie 

2017 la Alba Iulia; 

 - raportul de specialitate nr. 22760 din 7 decembrie 2017, al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

  - adresa nr. 23 din 6 noiembrie 2017 a Consiliului Judeţean al Elevilor Alba înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20604 din 6 noiembrie 2017;  

  - adresa nr. 8248 din 4 decembrie 2017 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 22602 din 6 decembrie 2017; 

 Având în vedere prevederile : 

 - art. 91 alin. 1 coroborat cu alin. 5 lit. a pnct. 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 74-75 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Naţional al 

Elevilor aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 

3838/2016;  

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de Asociere între UAT Judeţul Alba şi 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării Adunării Generale Extraordinare a 

Consiliului Naţional al Elevilor în perioada 15-17 decembrie 2017 la Alba Iulia, conform anexei 

- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 10000 lei din bugetul local al Județului Alba, 

Inspectoratului Judeţean Şcolar Alba, pentru organizarea Adunării Generale Extraordinare a 

Consiliului Naţional al Elevilor în perioada 15-17 decembrie 2017 la Alba Iulia. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Alba, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 p. PREŞEDINTE,           AVIZAT                   

                                 VICEPREȘEDINTE                    SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                           Dumitru FULEA                                            Vasile BUMBU    

 

Înregistrat cu nr. 378 

Alba Iulia, 8  decembrie 2017 

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Proiectul de hotărâre a 

 Consiliului Județean Alba nr. 378/8 decembrie 2017 

 

           ROMÂNIA                                                                                ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ALBA                                     JUDEȚUL ALBA       

Consiliul Judeţean Alba            Inspectoratul Şcolar Judeţean 

   

ACORD DE ASOCIERE 

 

Încheiat între: 

UAT Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CF 4562583, cont bancar RO53 TREZ 24A6 5500 

0550 118X deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin domnul Ion DUMITREL – 

preşedinte, în calitate de asociat, pe de o parte, şi 

Inspectoratul Școlar Județean Alba, cu sediul în Alba Iulia strada Gabriel Bethlen, nr. 

7, judeţul Alba, CF 4562648, cont bancar RO13 TREZ 0025 005X XX00 0138 deschis la 

Trezoreria Alba Iulia reprezentat legal prin d-na. profesor Eugenia Marcela DĂRĂMUŞ, - 

Inspector Școlar General, în calitate de asociat, pe de altă parte, convin următoarele: 

 

 INTRODUCERE 

 A. Inspectoratele Şcolare Județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, sunt 

servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației Naţionale, care se organizează la 

nivelul județului/municipiului București și care acționează pentru realizarea obiectivelor 

sistemului de învățământ, prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educației naționale, în domeniul 

învățământului preuniversitar. Fiecare inspectorat şcolar județean sprijină activitatea consiliilor 

județene ale elevilor prin punerea la dispoziție a logisticii necesare desfășurării activității 

acestuia, a unui sediu permanent de lucru pentru Biroul executiv și asigurarea unui spațiu pentru 

întrunirea Adunării generale a consiliul județean al elevilor. 

 B. Județul Alba prin Consiliul judeţean Alba, în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de  

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale modificată şi republicată, își propune să 

sprijine organizarea Adunării Generale Extraordinare a Consiliului Naţional al Elevilor în 

perioada 15-17 decembrie 2017 la Alba Iulia. 

 C. Prezentul acord de asociere vizează stabilirea cadrului legal pentru asigurarea 

organizării în condiţii optime a manifestațiilor prilejuite în cadrul Adunării Generale 

Extraodinară a Consiliului Naţional al Elevilor la Alba Iulia în perioada 15-17 decembrie 2017. 

 

ARTICOLUL 1 - OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 

 (1) Obiectul Acordului de asociere îl constituie organizarea în perioada 15-17 decembrie 

2017, la Alba Iulia, a Adunării Generale Extraodinară a Consiliului Naţional al Elevilor, în 

scopul ………. 

(2) Prezentul acord de asociere stabileşte cadrul legal de desfăşurare a evenimentelor de 

interes public judeţean, activităţile și contribuția fiecărei părți fiind definite în prezentul acord de 

asociere. 

(3) Se preconizează ca, în cadrul acestei adunări, să participe un număr mare de elevi de 

liceu atât din judeţ, cât şi din restul ţării, cadre didactice, reprezentanţi ai societăţii civile şi vieţii 

politice.  

 

ARTICOLUL 2 -  DURATA ACORDULUI  

 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia, ulterior aprobării prin hotărâre 

de către Consiliul Județean Alba și expiră la data de 31 decembrie 2017. 

 

ARTICOLUL 3 – SURSA FONDURILOR 

(1) Bugetul estimativ al acestei Adunări este de 14.840 lei. Fondurile necesare finanțării 

acestor manifestări provin din:  

► Contribuția UAT Judeţul Alba  

► Contribuția Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba 

► Alte surse, provenite din donații sau sponsorizări 

(2) Contribuția UAT Județul Alba este în cuantum de 10.000 lei. 



(3) Contribuția Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba și a altor surse, provenite din donații 

și sponsorizări, este în cuantum de 4.840 lei.  

 

ARTICOLUL 4 -  PLĂŢILE  

(1) UAT Judeţul Alba, va efectua plata aferentă contribuţiei ce îi revine, prin alocarea 

sumei de 10.000 lei, în vederea susţinerii Adunării, în contul Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Alba. 

(2) Din contribuția UAT Judeţul Alba vor fi suportate cheltuielile cu cazarea 

participanţilor, badge-uri, roll-up, pixuri, mape şi altele.  

 

ARTICOLUL 5 - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

     (1) UAT Judeţul Alba: 

 efectuează plata sumei de 10.000 lei, alocată susținerii Adunării Generale Extraodinară 

a Consiliului Naţional al Elevilor la Alba Iulia în perioada 15-17 decembrie 2017, în 

conformitate cu prevederile art. 4 al prezentului acord. 

(2) Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba 

 îi revine întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea 

manifestărilor științifice;  

 solicită în scris virarea sumelor potrivit contribuției stabilite în buget; 

 își asumă responsabilitatea utilizării sumei alocate, doar în cadrul acestui eveniment; 

 efectuează plata sumelor prevăzute în bugetul evenimentului cu respectarea 

prevederilor legale în domeniu; 

 suportă integral costurile care vor depăşi valoarea estimată a manifestărilor; 

 prezintă Consiliului Județean Alba un raport final însoțit de documentele justificative 

care să reflecte efectuarea plăților din suma acordată de UAT Judeţul Alba, în condițiile art. 4 

alin. 2 al prezentului acord. 

 restituie bugetului local al UAT Judeţul Alba sumele neutilizate sau utilizate în 

neconformitate cu prevederile prezentului Acord. 

 

ARTICOLUL 6 – CONFLICTUL DE INTERESE 

  Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va 

informa partea asociată imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia 

unui asemenea conflict de interese. 

 

ARTICOLUL 7 – AMENDAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

(1) Orice modificare a Acordului de Asociere trebuie făcută în scris, printr-un 

amendament care trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să 

informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a 

amendamentului. 

(2) Orice modificare a acordului se va supune aprobării Consiliului Județean Alba și va 

intra în vigoare la data semnării amendamentului, ulterior aprobării lui prin hotărâre. 

 

ARTICOLUL 8 – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  

(1) Prezentul acord deservește interesul comun al părților, care se obligă să-l execute 

întocmai și cu bună-credință. 

(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 

Acord. 

(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una 

dintre părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă 

adresată părții în culpă, de îndată ce a constatat nerespectarea clauzelor acordului.  

(4) În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost creat un 

prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-

interese, după caz, conform normelor legale în vigoare. 

 

ARTICOLUL 9 - ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
(1) Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, 31 decembrie 2017. 



(2) Prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, anterior expirării duratei acordului, ca 

urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, în conformitate cu prevederile 

art. 8 alin. 3 din prezentul acord; 

(3) Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obligaţiilor asumate de părţi; 

(4) În alte cazuri prevăzute de lege. 

 

ARTICOLUL 10 – FORȚA MAJORĂ 

(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau 

totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment 

independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului 

şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, 

în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu 

avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, va fi comunicată în maximum 

15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. 

Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de lege. 

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare. 

(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare 

partener poate renunţa la executarea contractului. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul 

de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile 

până la această dată. 

 

ARTICOLUL 11 - SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
(1) Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea prezentului acord de parteneriat.  

(2) Dacă, după 15 (cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative neoficiale, 

asociații nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă apărută, fiecare poate solicita ca 

disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de drept comun  competente. 

 

 Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat astăzi…………, în 4 

(patru) exemplare originale în limba română, de egală valoare juridică. 

 

             UAT Judeţul Alba,           Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba 

CONSILIUL JUDETEAN ALBA  

 

                   Președinte,      Inspector şcolar general, 

              Ion DUMITREL        prof. Eugenia Marcela DĂRĂMUŞ 

 

 

                Director executiv, 

            Marian Florin AITAI 

      

 

             Director executiv,  

                Ioan BODEA          

 

 

               Vizat C.F.P.      

         

 

           Consilier juridic        



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între  

UAT Judeţul Alba şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării 

 Adunării Generale Extraordinare a Consiliului Naţional al Elevilor 

în perioada 15-17 decembrie 2017 la Alba Iulia 

 

 

 

Conform adresei nr. 23 din 6 noiembrie 2017 a Consiliului Judeţean al Elevilor Alba 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20604 din 6 noiembrie 2017 şi a 

adresei nr. 8248 din 4 decembrie 2017 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 22602 din 6 decembrie 2017, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba împreună cu Consiliul Judeţean al Elevilor Alba, propun Consiliului Judeţean 

Alba realizarea unui acord de asociere şi, totodată, solicită acordarea sprijinului financiar în 

vederea organizării şi derulării în bune condiţii Adunării Generale Extraordinare a Consiliului 

Naţional al Elevilor în perioada 15-17 decembrie 2017.  

Scopul organizării acestei şedinţe extraordinare a Consiliului Naţional al Elevilor este 

acela de a dezbate teme şi probleme de actualitate din sistemul de învăţământ românesc, în mod 

deosebit creşterea cuantumului de burse elevilor din preuniversitar, dar şi probleme ce privesc în 

mod direct educaţionalul, cum ar fi uniformele, temele pentru acasă şi altele. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Alba are atribuţii în 

domeniul educaţiei la nivel judeţean, implicându-se şi în elaborarea şi implementarea 

documentelor de planificare strategică privind învăţământul, ca premisă pentru asigurarea unei 

forţe de muncă calificată, corelată cu cerinţele mediului de afaceri. 

De asemenea, în domeniul tineretului, Consiliul Judeţean Alba sprijină politicile de 

tineret în judeţul Alba, incluzând activităţi adresate orientării vocaţionale a acestora, pregătire şi 

dezvoltare personală, voluntariat, antreprenoriat, educaţie civică, prin dezvoltarea de parteneriate 

cu instituţii, ONG-uri şi grupuri de iniţiativă reprezentând tinerii.  

Prin încheierea acestui acord, UAT Judeţul Alba va aloca Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Alba suma de 10000 lei din bugetul local al judeţului Alba, contribuind astfel la organizarea 

Adunării Generale Extraordinare a Consiliului Naţional al Elevilor. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 378 din 8 decembrie 2017. 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Dumitru FULEA 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia gestionarea patrimoniului  

Direcția dezvoltare si bugete  

Nr. 22760/07.12.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între  

UAT Judeţul Alba şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba,în vederea organizării 

 Adunării Generale Extraordinare a Consiliului Naţional al Elevilor 

în perioada 15-17 decembrie 2017 la Alba Iulia 

 

 

Consiliul Național al Elevilor este unica structură de reprezentare a elevilor din România 

la nivel național și, totodată, un for consultativ al Ministerului Educației Naționale și Cercetării 

Științifice din România. Consiliul Național al Elevilor se întrunește bianual sau orice de câte ori 

este nevoie în cadrul Adunării Generale a Consiliului Național al Elevilor. La Adunareă Generala 

a Consiliului Național al Elevilor participă reprezentanții Consiliilor Județene ale Elevilor și ai 

Consiliului Municipal al Elevilor București, reprezentanți ai autorităților publice locale sau 

centrale, cât și reprezentanți ai societății civile și vieții politice. Misiunea Consiliului Național al 

Elevilor este de a reprezenta elevii ca beneficiari ai sistemului de învățământ, participarea activă 

în forurile decizionale, supravegherea respectării drepturilor elevilor, cât și prin susținerea 

dezvoltării substructurilor sale. 

Consiliul Județean al Elevilor este structura reprezentativă a elevilor la nivel județean, 

parte a Consiliului Național al Elevilor, care exercită atribuțiile consiliului elevilor la nivel 

județean și coordonează activitatea consiliilor şcolare ale elevilor subordonate. Acestea 

funcţionează în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Naţional al 

Elevilor aprobat prin Ordinul nr. 3838 din 23.05.2016 emis de către Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.  

Prin organizarea Adunării Generale Extraordinare a Consiliului Naţional al Elevilor, se 

vor dezbate teme şi probleme de actualitate din sistemul de învăţământ românesc, în mod 

deosebit creşterea cuantumului de burse elevilor din preuniversitar, dar şi probleme ce privesc în 

mod direct educaţionalul, cum ar fi uniformele, temele pentru acasă şi altele  

Fiecare inspectorat şcolar județean sprijină activitatea consiliilor județene ale elevilor prin 

punerea la dispoziție a logisticii necesare desfășurării activității acestuia, a unui sediu permanent 

de lucru pentru Biroul executiv și asigurarea unui spațiu pentru întrunirea Adunării generale a 

consiliul județean al elevilor. 

 Prin adresa nr. 23 din 6 noiembrie 2017 a Consiliului Judeţean al Elevilor Alba 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20604 din 6 noiembrie 2017 şi a 

adresei nr. 8248 din 4 decembrie 2017 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 22602 din 6 decembrie 2017, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba împreună cu Consiliul Judeţean al Elevilor Alba, propun Consiliului Judeţean 

Alba realizarea unui acord de asociere şi, totodată, solicită acordarea sprijinului financiar în 

vederea organizării şi derulării în bune condiţii Adunării Generale Extraordinare a Consiliului 

Naţional al Elevilor în perioada 15-17 decembrie 2017. 

Județul Alba, prin găzduirea acestei Adunări, se va bucura de participarea 

reprezentanţilor Consiilor Judeţene ale Elevilor la nivel naţional, a cadrelor didactice din țară şi 

reprezentanţi ai societăţii civile şi vieţii politice, ocazie deosebită pentru promovarea valorilor 

culturale, istorice și turistice de care dispune.  

Având în vedere prevederile art. 91 alin 1, lit. „e” din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean are 

atribuţii privind cooperarea interinstituţională, coroborate cu art. 91 alin. 6 lit. a „În îndeplinirea 

atribuțiilor ce îi revin, Consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea 

cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Educa%C8%9Biei_Na%C8%9Bionale_%C8%99i_Cercet%C4%83rii_%C8%98tiin%C8%9Bifice
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Educa%C8%9Biei_Na%C8%9Bionale_%C8%99i_Cercet%C4%83rii_%C8%98tiin%C8%9Bifice
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_Jude%C8%9Bean_al_Elevilor
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Consiliul_Municipal_al_Elevilor_Bucure%C8%99ti&action=edit&redlink=1


judeţean” coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare se propune încheierea unui Acord de asociere cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba în vederea organizării Adunării Generale Extraordinare a 

Consiliului Naţional al Elevilor în perioada 15-17 decembrie 2017 la Alba Iulia şi alocarea din 

bugetul local pe anul 2017 a sumei de 10.000 lei pentru finanţarea acestei Adunări. 

Asocierea reprezintă ansamblul acţiunilor pe care le realizează administraţia judeţului cu 

un scop definit, legat de interesele de dezvoltare ale comunităţii pe care acestea o reprezintă, prin 

interacţiune cu persoane fizice sau juridice, principiul de identificare şi realizare a unei astfel de 

asocieri fiind interesul comun, imediat sau de perspectivă mai îndelungată. 

 În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit. 

„e” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind cooperarea 

interinstituţională, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată. 

 

 

 

      Director executiv,                                                                      Director executiv, 

                     Ioan BODEA                                                                      Marian Florin AITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Ioana MIRCA 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba  

si a  bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii,  pe anul 2017 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ordinară în luna decembrie 2017; 

 Luând în dezbatere : 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2017; 

 - raportul de specialitate nr. 23211/13 decembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. ABG_STZ_20829/7 decembrie 2017 cu privire la sumele repartizate prin 

Decizia nr. 11/7 decembrie 2017 a Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba;  

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 107/16 martie 

2017 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, 

bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 

2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile : 

- art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

- H.G. nr. 830/2017 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului, prevăzut în  bugetul de stat pe anul 2017 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 

Județului Alba și a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  pe anul 2017 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 107/16 

martie 2017 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului 

Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 

2017, cu modificările şi completările ulterioare, se rectifică, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 1.  Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2017, se stabileşte în 

sumă de 454.743,35  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri.ˮ 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, rectificat  pe anul 2017, în 

sumă de 303.178,83 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 



                        (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2017, 

se stabileşte în sumă de 232.584,88 mii lei. 

                        (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2017 se 

stabileşte în sumă de 70.593,95 mii lei.ˮ 

3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 5. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii pe anul 2017, rectificat  în sumă de 178.836,85 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                      (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2017- secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 160.925,37 mii 

lei. 

                      (3) Bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2017- secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 17.911,48 mii 

lei.ˮ 

      4. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 6. (1) Cheltuielile rectificate pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2017 se 

stabilesc în sumă de 32.572,46 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri.” 

      5. Alineatele  1 și 3 ale articolului 7 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

   „Art. 7. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Alte servicii publice generale, pe anul 

2017 se stabilesc în sumă de 2.310,00 mii lei. 

              (3) Cheltuielile rectificate pentru Serviciul Public Județean „Salvamont – 

Salvaspeo” Alba, pe anul 2017 se stabilesc în sumă de 1.891,00 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 7 b - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

     6. Alineatele 1 și 2 ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

      „Art. 10. (1) Cheltuielile rectificate  pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de 

stat – învăţământul special”, pe anul 2017, se stabilesc în sumă de 12.513,70 mii lei în structura 

prevăzută în anexa nr. 10 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                      (2)  Repartizarea sumei de 12.513,70 mii lei este următoarea: 

                             - Centrului  Școlar de Educație Incluzivă Alba  suma de  3.870,47 mii lei, 

conform anexei nr. 10 a - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                             - Cheltuielile rectificate pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Alba pe anul 2017 sunt în sumă de 2.808,04 mii lei,  conform anexei nr. 10 b - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

       - Cheltuielile rectificate pentru Învățământ special integrat în învățământul de 

masă,  suma de  5.835,19 mii lei, conform anexei nr. 10 c - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

     7. Alineatul 1 al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 

       „Art. 14. (1) Cheltuielile, rectificate pentru Biblioteca judeţeana „Lucian Blaga” pe 

anul 2017 se stabilesc în sumă de 1.993,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 11 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

    8. La articolul 24 alineatul 1 se modifică, iar la alineatul 2 se modifică anexa nr. 16 a 

și vor avea următorul cuprins: 

        „Art. 24. (1) Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2017, se 

stabilesc în sumă de 21.121,97  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

                               (2)  Se aprobă Programul lucrărilor pe drumuri şi poduri judeţene finanţate 

din bugetul local al Judeţului Alba, rectificat  potrivit anexei nr.  16 a - parte integrantă a 

prezentei hotărâri.ˮ 

   9. Alineatul 1 al articolului 31 se modifică și va avea următorul cuprins: 

  „Art. 31. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru 

Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba  în sumă de 1.436,60 mii lei în 

structura prevăzută în anexa nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

   10. Alineatul 1 al articolului 32 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 32. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2017 pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba, în suma de  153.013,61 mii lei  în structura prevăzută în 

anexa nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

  11. Alineatul 1 al articolului 33 se modifică și va avea următorul cuprins: 



„Art. 33. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat pe anul 2017, pentru 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 9.420,75 mii lei   în structura prevăzută în anexa 

nr. 25 - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

       12. Alineatul  1 al articolului 34 se modifică și va avea următorul cuprins: 

    „Art. 34. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat  pe anul 2017, pentru 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 5.687,22 mii lei  în structura prevăzută în anexa 

nr. 26 - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

   13. Alineatele  1 şi 3 ale articolului 35 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

  „Art. 35. (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Teatrul de 

Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 3.274,17 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 27 

- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                    (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Teatrul de Păpuşi  

„Prichindel” Alba Iulia pe anul 2017, potrivit anexei nr. 27 „a”- parte integrantă a prezentei 

hotărâri.ˮ 

   14. Alineatul 1 al articolului 36 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 36. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2017, pentru 

Centrul de cultură „Augustin Bena” Alba Iulia, în sumă 4.664,50 mii lei în structura prevăzută în 

anexa nr. 28 - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

  15. Alineatul 1 al articolului 37 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 37. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2017, pentru 

Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 1.340,00 mii  lei  în 

structura prevăzută în anexa nr. 29 - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

  16. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins: 

    „Art. 39. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare și a creditelor de angajament, rectificat pe anul 2017, în structura prevăzută în anexa 

nr. 30 - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. III. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de 

credite în extras; Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

  

                                                                                          Avizat,  

PREȘEDINTE                                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

            Ion DUMITREL                      Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 379 

Alba Iulia, 13 decembrie 2017 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 

bugetului local al Judeţului Alba  şi a  bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii,  pe anul 2017 

 

 

 

Autorităţile deliberative pe parcursul exerciţiului bugetar, pot aproba rectificarea 

bugetelor locale şi a celorlalte bugete, urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 

principali de credite, rectificării bugetului de stat şi a altor reglementări legale în vigoare. 

Având în vedere sumele alocate Județului Alba din cota de 18.5% din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale urmare a încasărilor efective realizate la data de 7 decembrie 

2017, sume comunicate prin adresa nr. ABG_STZ_20829/7 decembrie 2017 de către 

Administrația Județeană a Finanţelor Publice Alba, diminuarea sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale conform Proiectului de hotărâre a 

Consiliului Judetean Alba nr. 381/2017 cuprinderea sumelor încasate din valorificarea unor 

bunuri, a veniturilor din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică, a contractelor 

încheiate cu casele de asigurări de sănătate, precum și fundamentările compartimentelor de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba și a unora dintre ordonatorii terţiari de credite, 

se impune rectificarea bugetului Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017 cu sumele astfel alocate, atât  la  

partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, rectificare realizată pentru Consiliului Județean 

Alba, bugetul pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – învăţământul special”, 

bugetul pentru Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba, bugetul Bibliotecii 

Județene „Lucian Blaga” Alba Iulia şi bugetul pentru activitatea „Transporturi”, şi pentru 

bugetele următoarelor unităţi subordonate Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, 

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Centrul de 

Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia, Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu 

Alba. 

În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 379 din 13 decembrie 2017 privind 

rectificarea bugetului general al judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba precum și si a  

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii,  pe 

anul 2017. 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
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Direcţia Dezvoltare Bugete 

Nr. 23211/13.12.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba  

si a  bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii,  pe anul 2017 

 

Rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi a 

bugetelor instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii pe 

anul 2017 prezentata in anexele la prezentul proiect de hotărâre este realizată în conformitate cu  

dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, lege ce stabileşte principiile şi procedurile privind formarea, administrarea şi 

utilizarea fondurilor publice locale, a Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, 

precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului principal de credite. 

Administrația Județeană a Finanţelor Publice Alba prin adresa nr. 

ABG_STZ_20829/07.12.2017 ne-a comunicat suplimentarea cu 541,00 mii lei a sumelor alocate 

Judetului Alba  din cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

urmare a incasarilor efective realizate la 07.12.2017. În acest sens se va cuprinde la partea de 

venituri  suma de 541,00 mii lei la cod indicator 04.02.04 „Sume alocate din cotele defalcate don 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale” 

Având în vedere analiza execuţiei bugetelor componente bugetului general al Judeţului 

Alba, prezentată prin Proiectul de Hotărâre nr. 380/2017 privind aprobarea conturilor de execuție 

ale bugetului local al Județului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe 

trimestrul IV al anului 2017 supus dezbaterii în sedința publică din luna decembrie, precum și 

analiza stadiului fizic și valoric al lucrărilor executate, se vor efectua modificări în volumul 

bugetelor componente. 

 De asemenea având în vedere prevederile  Proiectului de Hotărâre al Consiliului 

Județean Alba nr. 381/2017  supus dezbaterii in sedinta publică se vor diminua sumele defalcate 

din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor  privind drumurilor județene  cu suma 

de 1.150,00 mii lei, cod indicator 11.02.05. 

Analizând fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului 

Judeţean Alba și a unor ordonatori terţiari de credite și ținând cont de modificările mai sus 

prezentate, propunerea de rectificare, la partea de cheltuieli, este realizată pentru bugetul 

Consiliului Județean Alba, bugetul pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – 

învăţământul special”, bugetul pentru Serviciul Public Judetean Salvamont – Salvaspeo Alba, 

bugetul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba Iulia si bugetul pentru activitatea 

„Transporturi”.  

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2017, se rectifică în sensul suplimentării, atât la partea de venituri cât şi la partea 

de cheltuieli, cu suma de 736,25 mii lei. Rectificarea vizează in principal suplimentarea 

veniturilor proprii, a veniturilor din contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate 

veniturilor din valorificarea unor bunuri, cu respectarea prevederilor art. 29 din legea finanțelor 

publice locale, conform căreia aceste venituri se cuprind în buget numai după încasare precum și  

reașezarea unor prevederi bugetare, astfel încât să nu se înregistreze plăţi restante. 

Ca urmare, se propun modificări în bugetele aprobate pe anul 2017 pentru Directia 

Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Alba, Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Păpuși 

"Prichindel" Alba Iulia, Centrul de Cultură "Augustin Bena" Alba Iulia, Directia Judeteana de 

Dezinsectie si Ecologizare Mediu Alba . 

Totodată, în baza notei de fundamentare a Teatrul de Păpuși "Prichindel" Alba Iulia se 

modifică Programul activităților cultural – educative pe anul 2017. 



De asemenea, pe baza notelor de fundamentare ale compartimentelor de specialitate și ale  

ordonatorilor terțiari de credite,  se propune suplimentarea Programului de  investiţii publice pe 

anul 2017 si modificarea creditelor de angajament pe anul 2017. 

 Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

prezintă spre aprobare Proiectul de Hotărâre înregistrat sub nr. 379din 13 decembrie 2017. 

 

 

 

 

Director executiv, 

Marian Florin Aitai 
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JUDEŢUL ALBA 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului 

fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul IV al anului 2017,  

până la data de 11 decembrie 2017 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna decembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie 

ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor 

instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru 

trimestrul IV al anului 2017; 

- raportul de specialitate nr. 23216 din 13 decembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin. 1 lit. b și alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

H O T Ă RÂ R E 
 

 

Art. 1.  Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pentru 

trimestrul IV al anului 2017 conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile 

pentru trimestrul IV al anului 2017 conform anexei nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate din 

venituri proprii și subvenţii din bugetul local pentru trimestrul IV al anului 2017 conform 

anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică 

şi relaţii publice și Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 380 

Alba Iulia, 13 decembrie 2017 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

 Consiliului Județean Alba nr. 380/13 decembrie 2017 
 

 

 

 

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI ALBA 

PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2017, 

până la data de 11 decembrie 2017 

 

 
    lei 

DENUMIRE 
Cod 

indicator 

Prevederi 

anuale 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Execuţie la 

11.12.2017 

VENITURILE SECȚIUNII DE 

FUNCŢIONARE 

000102 233.193.880 233.193.880 238.823.958 

I.  VENITURI CURENTE 0002 169.818.880 169.818.880 175.577.115 

A.  VENITURI FISCALE 0003 178.324.620 178.324.620 180.098.413 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI 

CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA 

PERSOANE FIZICE 

0006 67.800.000 67.800.000 72.006.738 

Cote şi sume defalcate din impozitul pe 

venit 

0402 67.800.000 67.800.000 72.006.738 

A2.  IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI 

ŞI SERVICII 

0010 110.524.620 110.524.620 108.091.675 

Sume defalcate din TVA 1102 108.781.000 108.781.000 106.644.000 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 

utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de 

activităţi 

1602 1.743.620 1.743.620 1.447.675 

B.   VENITURI NEFISCALE 

(0013+0014) 

0012 -8.505.740 -8.505.740 -4.521.298 

B1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 518.380 518.380 264.702 

Venituri din proprietate 3002 518.380 518.380 264.702 

B2.  VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI 

SERVICII 

0014 -9.024.120 -9.024.120 -4.786.000 

Venituri din prestări servicii şi alte 

activităţi 

3302 1.500.000 1.500.000 1.404.717 

Amenzi, penalităţi şi confiscări 3502 35.000 35.000 15.073 

Diverse venituri 3602 78.000 78.000 114.568 

Donaţii şi sponsorizări 370201 0 0 0 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 

pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a 

bugetului local (cu semnul minus) 

370203 -10.637.120 -10.637.120 -6.320.358 

IV.  SUBVENŢII 0017 63.375.000 63.375.000 63.246.843 

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE 

ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

0018 63.375.000 63.375.000 63.246.843 

Subvenţii de la bugetul de stat 4202 63.375.000 63.375.000 63.246.843 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE 

FUNCŢIONARE 

5002 233.193.880 233.193.880 179.505.213 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 5102 18.137.210 18.137.210 14.498.292 

CHELTUIELI CURENTE 5102.01 18.137.210 18.137.210 14.530.552 

TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

5102.10 9.965.000 9.965.000 9.265.718 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 5102.20 6.260.910 6.260.910 4.105.834 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5102.55 1.911.300 1.911.300 1.159.000 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 5102.59 0 0 0 



TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN 

ANII PRECEDENŢI RECUPERATE ÎN 

ANUL CURENT 

5102.84 0 0 -32.260 

Plăţi efectuate în anii precedenţi 

recuperate în anul curent 

5102.8501 0 0 -32.260 

Autorităţi executive şi legislative 510201 18.137.210 18.137.210 14.498.292 

Autorităţi executive 51020103 18.137.210 18.137.210 14.498.292 

Alte servicii publice generale 5402 3.169.700 3.169.700 2.340.699 

CHELTUIELI CURENTE 5402.01 3.169.700 3.169.700 2.350.699 

TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

5402.10 761.000 761.000 705.801 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 5402.20 1.120.300 1.120.300 459.898 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

5402.51 1.288.400 1.288.400 1.185.000 

TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN 

ANII PRECEDENŢI RECUPERATE ÎN 

ANUL CURENT 

5410.84 0 0 -10.000 

Plăţi efectuate în anii precedenţi 

recuperate în anul curent 

5408501 0 0 -10.000 

Servicii publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor 

540210 1.288.400 1.288.400 1.185.000 

Alte servicii publice generale 540250 1.881.300 1.881.300 1.155.699 

Tranzacţii privind datoria publica şi 

împrumuturi 

5502 3.620.050 3.620.050 1.249.817 

CHELTUIELI CURENTE 5502.01 3.620.050 3.620.050 1.249.817 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 5502.20 200.000 200.000 79.498 

TITLUL III DOBÂNZI 5502.30 3.420.050 3.420.050 1.170.319 

Apărare 6002 400.000 400.000 243.267 

CHELTUIELI CURENTE 6002.01 400.000 400.000 243.267 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6002.20 400.000 400.000 243.267 

Apărare naţională 600202 400.000 400.000 243.267 

Ordine publica şi siguranţă naţională 6102 437.000 437.000 155.097 

CHELTUIELI CURENTE 6102.01 437.000 437.000 155.097 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6102.20 437.000 437.000 155.097 

Protecţie civilă şi protecţia contra 

incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 

610205 437.000 437.000 155.097 

ÎNVĂŢĂMÂNT 6502 21.351.700 21.351.700 14.801.080 

CHELTUIELI CURENTE 6502.01 21.351.700 21.351.700 14.812.968 

TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

6502.10 5.959.310 5.959.310 5.491.195 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6502.20 704.200 704.200 398.776 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

6502.51 5.835.190 5.835.190 5.337.484 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6502.55 10.000 10.000 0 

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6502.57 8.843.000 8.843.000 3.585.513 

TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN 

ANII PRECEDENŢI RECUPERATE ÎN 

ANUL CURENT 

6502.84 0 0 -11.888 

Plăţi efectuate în anii precedenţi 

recuperate în anul curent 

6502.8501 0 0 -11.888 

Învăţământ preşcolar şi primar 650203 8.843.000 8.843.000 3.585.513 

Învăţământ primar 65020302 8.843.000 8.843.000 3.585.513 

Învăţământ  nedefinibil prin nivel 650207 12.498.700 12.498.700 11.215.567 

Învăţământ special 65020704 12.498.700 12.498.700 11.215.567 



Alte cheltuieli în domeniul 

învăţământului 

650250 10.000 10.000 0 

SĂNĂTATE 6602 2.045.020 2.045.020 1.197.161 

CHELTUIELI CURENTE 6602.01 2.045.020 2.045.020 1.197.161 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

6602.51 2.045.020 2.045.020 1.197.161 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu 

paturi 

660206 2.045.020 2.045.020 1.197.161 

Spitale generale 66020601 2.045.020 2.045.020 1.197.161 

Cultură, recreere şi religie 6702 34.034.420 34.034.420 31.170.456 

CHELTUIELI CURENTE 6702.01 34.035.660 34.035.660 31.171.705 

TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

6702.10 1.400.000 1.400.000 1.245.624 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6702.20 1.925.010 1.925.010 1.047.506 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

6702.51 10.185.950 10.185.950 9.361.800 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6702.55 3.000.000 3.000.000 2.202.168 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6702.59 17.524.700 17.524.700 17.314.607 

TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN 

ANII PRECEDENŢI RECUPERATE ÎN 

ANUL CURENT 

6702.84 -1.240 -1.240 -1.249 

Plăţi efectuate în anii precedenţi 

recuperate în anul curent 

6702.8501 -1.240 -1.240 -1.249 

Servicii culturale 670203 7.935.950 7.935.950 7.239.764 

Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, 

municipale 

67020302 1.987.000 1.987.000 1.691.074 

Muzee 67020303 3.968.950 3.968.950 3.659.690 

Instituţii publice de spectacole şi concerte 67020304 1.980.000 1.980.000 1.889.000 

Servicii recreative şi sportive 670205 3.000.000 3.000.000 2.202.168 

Sport 67020501 3.000.000 3.000.000 2.202.168 

Servicii religioase 670206 17.524.700 17.524.700 17.314.598 

Alte servicii în domeniile culturii, 

recreerii şi religiei 

670250 5.573.770 5.573.770 4.413.926 

Asigurări şi asistenţă socială 6802 135.731.000 135.731.000 103.692.477 

CHELTUIELI CURENTE 6802.01 135.731.000 135.731.000 103.692.477 

TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

6802.10 31.900.000 31.900.000 27.818.637 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6802.20 40.456.000 40.456.000 18.162.675 

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6802.57 63.375.000 63.375.000 57.711.165 

Asistenţă socială în caz de boli şi 

invalidităţi 

680205 106.130.000 106.130.000 83.335.039 

Asistenţă socială pentru familie şi copii 680206 29.601.000 29.601.000 20.357.438 

Protecţia mediului 7402 1.256.200 1.256.200 332.847 

CHELTUIELI CURENTE 7402.01 1.256.200 1.256.200 332.847 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 7402.20 1.256.200 1.256.200 332.847 

Reducerea şi controlul poluării 740203 81.000 81.000 8.661 

Salubritate şi gestiunea deşeurilor 740205 1.175.200 1.175.200 273.774 

Colectarea, tratarea şi distrugerea 

deşeurilor 

74020502 1.175.200 1.175.200 273.774 

Transporturi 8402 12.581.150 12.581.150 9.613.382 

CHELTUIELI CURENTE 8402.01 8.425.150 8.425.150 5.944.265 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 8402.20 8.425.150 8.425.150 5.944.265 

OPERAŢIUNI FINANCIARE 8402.79 4.156.000 4.156.000 3.669.117 

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE 8402.81 4.156.000 4.156.000 3.669.117 



CREDITE 

Transport rutier 840203 12.574.150 12.574.150 9.608.406 

Drumuri şi poduri 84020301 12.574.150 12.574.150 9.608.406 

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 840250 7.000 7.000 4.976 

Alte acţiuni economice 8702 430.430 430.430 210.638 

CHELTUIELI CURENTE 8702.01 430.430 430.430 210.638 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII IT 8702.20 290.430 290.430 70.638 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

8702.51 140.000 140.000 140.000 

Turism 870204 290.430 290.430 70.638 

Alte acţiuni economice 870250 140.000 140.000 140.000 

VII. REZERVE, EXCEDENT / 

DEFICIT 

9602 0 0 59.318.745 

VENITURILE SECŢIUNII DE 

DEZVOLTARE 

000102 40.517.450 40.517.450 84.420.161 

VENITURI CURENTE 0002 10.637.120 10.637.120 6.320.585 

VENITURI NEFISCALE 0012 10.637.120 10.637.120 6.320.585 

C2.  VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI 

SERVICII 

0014 10.637.120 10.637.120 6.320.358 

Transferuri voluntare, altele decât 

subvenţiile 

3702 10.637.120 10.637.120 6.320.358 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 370204 10.637.120 10.637.120 6.320.358 

VENITURI DIN CAPITAL 0015 0 0 227 

Venituri din valorificarea unor bunuri  3902 0 0 227 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale 

instituţiilor publice 

390201 0 0 227 

Încasări din rambursarea împrumuturilor 

acordate 

4002 0 0 12.200.000 

Sume din excedentul bugetului local 

utilizate pentru  finanţarea cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare 

400214 0 0 12.200.000 

IV.  SUBVENŢII 0017 9.729.430 9.729.430 18.359.397 

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE 

ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

0018 9.729.430 9.729.430 18.359.397 

Subvenţii de la bugetul de stat 4202 9.729.430 9.729.430 18.359.397 

Sume primite de la UE/alţi donatori în 

contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 

4502 0 0 -852.662 

Sume primite de la UE/alţi donatori în 

contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 

aferente cadrului financiar 

48.02 20.150.900 20.150.900 48.392.841 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE 

DEZVOLTARE 

5002 70.593.950 70.593.950 23.121.313 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 5102 14.335.250 14.335.250 738.532 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5102.70 14.335.250 14.335.250 738.532 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5102.71 14.335.250 14.335.250 738.532 

Autorităţi executive şi legislative 510201 14.335.250 14.335.250 738.532 

Autorităţi executive 51020103 14.335.250 14.335.250 738.532 

Alte servicii publice generale 5402 516.300 516.300 504.980 

CHELTUIELI CURENTE 5402.01 87.600 87.600 87.600 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

5402.51 87.600 87.600 87.600 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5402.70 428.700 428.700 417.380 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5402.71 428.700 428.700 417.380 

Servicii publice comunitare de evidenţă a 540210 87.600 87.600 87.600 



persoanelor 

Alte servicii publice generale 540250 428.700 428.700 417.380 

Apărare 6002 108.000 108.000 6.545 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6002.70 108.000 108.000 6.545 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6002.71 108.000 108.000 6.545 

Apărare naţională 600202 108.000 108.000 6.545 

ÎNVĂŢĂMÂNT 6502 15.000 15.000 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6502.70 15.000 15.000 0 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6502.71 15.000 15.000 0 

Învăţământ  nedefinibil prin nivel 650207 15.000 15.000 0 

Învăţământ special 65020704 15.000 15.000 0 

Sănătate 6602 15.553.980 15.553.980 2.853.377 

CHELTUIELI CURENTE 6602.01 15.493.980 15.493.980 2.853.377 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

6602.51 15.493.980 15.493.980 2.853.377 

CHELTUIELI DE CAPITAL 
6602.70 60.000 60.000 0 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 
6602.71 60.000 60.000 0 

Servicii  medicale în unităţi sanitare cu 

paturi 

660206 15.553.980 15.553.980 2.853.377 

Spitale generale 66020601 15.553.980 15.553.980 2.853.377 

Cultură, recreere şi religie 6702 6.742.500 6.742.500 4.918.798 

CHELTUIELI CURENTE 6702.01 5.832.500 5.832.500 4.540.500 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

6702.51 1.832.500 1.832.500 540.500 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6702.55 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6702.70 910.000 910.000 378.298 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6702.71 910.000 910.000 378.298 

Servicii culturale 670203 5.520.000 5.520.000 4.233.000 

Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, 

municipale 

67020302 6.000 6.000 0 

Muzee 67020303 340.000 340.000 36.000 

Instituţii publice de spectacole şi concerte 67020304 1.174.000 1.174.000 197.000 

Consolidarea şi restaurarea 

monumentelor istorice 

67020312 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

Alte servicii în domeniul culturii, 

recreerii şi religiei 

670250 1.222.500 1.222.500 685.798 

Asigurări şi asistenţă socială 6802 1.295.000 1.295.000 37.722 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6802.70 1.295.000 1.295.000 37.722 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6802.71 1.295.000 1.295.000 37.722 

Asistenţă socială în caz de boli şi 

invalidităţi 

680205 735.000 735.000 15.475 

Asistenţă socială pentru familie şi copii 680206 560.000 560.000 22.247 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 7002 1.000.000 1.000.000 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 7002.70 1.000.000 1.000.000 0 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7002.71 1.000.000 1.000.000 0 

Alte servicii în domeniul locuinţelor, 

serviciilor şi dezvoltării comunale 

700250 1.000.000 1.000.000 0 

Protecţia mediului 7402 21.202.100 21.202.100 12.897.625 

CHELTUIELI CURENTE 7402.01 20.999.100 20.999.100 12.880.533 

TITLUL X PROIECTE CU 

FINANŢARE FEN AFERENTE 

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

7402.58 20.999.100 20.999.100 12.880.533 



CHELTUIELI DE CAPITAL 7402.70 203.000 203.000 17.092 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7402.71 203.000 203.000 17.092 

Reducerea şi controlul poluării 740203 150.000 150.000 0 

Salubritate şi gestiunea deşeurilor 740205 21.052.100 21.052.100 12.897.625 

Colectarea, tratarea şi distrugerea 

deşeurilor 

74020502 21.052.100 21.052.100 12.897.625 

Acţiuni generale economice, comerciale 

şi de muncă 

8002 135.000 135.000 125.638 

CHELTUIELI CURENTE 8002.01 135.000 135.000 125.638 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8002.55 135.000 135.000 125.638 

Acţiuni generale economice şi comerciale 800201 135.000 135.000 125.638 

Programe de dezvoltare regională  şi 

socială 

80020110 135.000 135.000 125.638 

Transporturi 8402 9.690.820 9.690.820 1.038.096 

CHELTUIELI CURENTE 8402.01 1.710.000 1.710.000 0 

TITLUL X PROIECTE CU 

FINANŢARE FEN AFERENTE 

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

8402.58 1.710.000 1.710.000   

CHELTUIELI DE CAPITAL 8402.70 6.836.820 6.836.820 102.426 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8402.71 6.836.820 6.836.820 102.426 

OPERAŢIUNI FINANCIARE 8402.79 1.144.000 1.144.000 935.670 

TITLU XVI RAMBURSĂRI DE 

CREDITE 

8402.81 1.144.000 1.144.000 935.670 

Transport rutier 840203 9.690.820 9.690.820 1.038.096 

Drumuri şi poduri 84020301 9.690.820 9.690.820 1.038.096 

VII. REZERVE, EXCEDENT / 

DEFICIT 

9602 -30.076.500 -30.076.500 61.298.848 

 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

 Consiliului Județean Alba nr. 380/13 decembrie 2017 
 

 

 

 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE 

NERAMBURSABILE PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2017,  

până la data de 11 decembrie 2017 

 

 

    

lei 

DENUMIRE 
Cod 

indicator 

Prevederi         

anuale 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Execuţie la 

11.12.2017 

TOTAL VENITURI ALE 

SECŢIUNII DE 

DEZVOLTARE 000108 5.562.420,00 5.562.420,00 5.712.796,00 

I.  VENITURI CURENTE    1.819.300,00 1.819.300,00 1.023.100,00 

C.VENITURI NEFISCALE   1.819.300,00 1.819.300,00 1.023.100,00 

C2.  VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI 

SERVICII    1.819.300,00 1.819.300,00 1.023.100,00 

Transferuri voluntare, altele decât 

subvenţiile  3708 1.819.300,00 1.819.300,00 1.023.100,00 

Sume primite de la administraţiile 

locale în cadrul unor programe cu 

finanţare nerambursabilă  370806 1.819.300,00 1.819.300,00 1.023.100,00 

IV. SUBVENŢII    561.470,00 561.470,00 703.454,00 

Subvenţii de la alte nivele ale 

administraţiei publice  0018 561.470,00 561.470,00 703.454,00 

Subvenţii de la bugetul de stat 4208 561.470,00 561.470,00 703.454,00 

Cofinanţare publică acordată în 

cadrul mecanismului SEE 420860 561.470,00 561.470,00 703.454,00 

Sume primite de la UE/alţi 

donatori în contul plăţilor 

efectuate şi prefinanţări 4508 3.181.650,00 3.181.650,00 3.986.242,00 

Mecanismul financiar SEE 450817 3.181.650,00 3.181.650,00 3.986.242,00 

TOTAL CHELTUIELI 4908 5.562.420,00 5.562.420,00 3.231.764,00 

Cheltuieli curente 08.01 5.562.420,00 5.562.420,00 3.231.764,00 

TITLUL VII  ALTE 

TRANSFERURI 08.55 59.000,00 59.000,00 0,00 

Transferuri interne 08.5501 59.000,00 59.000,00 0,00 

Programe comunitare 08.550107 59.000,00 59.000,00 0,00 

Titlul VIII  Proiecte cu finanţare 

din FEN postaderare 08.56 5.503.420,00 5.503.420,00 3.231.764,00 

Mecanismul financiar SEE 08.5617 5.503.420,00 5.503.420,00 3.231.764,00 

Finanţare naţională 08.561701 561.470,00 561.470,00 331.304,00 

Finanţare externă nerambursabilă 08.561702 3.181.650,00 3.181.650,00 1.877.392,00 

Cheltuieli neeligibile 08.561703 1.760.300,00 1.760.300,00 1.023.068,00 

Partea a III-a CHELTUIELI 

SOCIAL CULTURALE 6308 5.503.420,00 5.503.420,00 3.231.764,00 

Cultură, recreere şi religie 6708 5.503.420,00 5.503.420,00 3.231.764,00 

CHELTUIELI CURENTE 6708.01 5.503.420,00 5.503.420,00 3.231.764,00 

Titlul VIII Proiecte cu finanţare 

din FEN postaderare 6708.56 5.503.420,00 5.503.420,00 3.231.764,00 

Mecanismul financiar SEE 6708.5617 5.503.420,00 5.503.420,00 3.231.764,00 



Finantare naţională 6708.561701 561.470,00 561.470,00 331.304,00 

Finanţare externă nerambursabilă 6708.561702 3.181.650,00 3.181.650,00 1.877.392,00 

Cheltuieli neeligibile 6708.561703 1.760.300,00 1.760.300,00 1.023.068,00 

Alte servicii în domeniile culturii, 

recreerii şi religiei 670850 5.503.420,00 5.503.420,00 3.231.764,00 

Partea a IV-a SERVICII ŞI 

DEZVOLTARE PUBLICĂ, 

LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE 6908 59.000,00 59.000,00 0,00 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare 

publică 7008 59.000,00 59.000,00 0,00 

Cheltuieli curente 7008,01 59.000,00 59.000,00 0,00 

TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI 7008,55 59.000,00 59.000,00 0,00 

A. Transferuri interne 7008,5501 59.000,00 59.000,00 0,00 

Programe comunitare 7008,550107 59.000,00 59.000,00 0,00 

Alte servicii în domeniile 

locuinţelor, serviciilor şi 

dezvoltării comunale 700850 59.000,00 59.000,00 0,00 

 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a 

 Consiliului Județean Alba nr. 380/13 decembrie 2017 
 

 

 

 

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI 

PROPRII PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2017, 

până la data de 11 decembrie 2017 

 

 

    lei 

DENUMIRE 
Cod 

indicator 

Prevederi 

anuale 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Execuţie la 

11.12.2017 

VENITURILE SECȚIUNII 

DE FUNCȚIONARE 

000110 160.212.080 160.212.080 137.629.382 

I.  VENITURI CURENTE  0010 112.789.920 112.789.920 95.423.127 

C.VENITURI NEFISCALE 0012 112.789.920 112.789.920 95.423.127 

C1.  VENITURI DIN 

PROPRIETATE 

0013 133.000 133.000 128.401 

Venituri din proprietate 3010 133.000 133.000 128.401 

Venituri din concesiuni și 

închirieri 

301005 133.000 133.000 128.401 

C2.  VÂNZARI DE BUNURI 

ȘI SERVICII 

0014 112.656.920 112.656.920 95.294.726 

Venituri din prestări de servicii 

și alte activități 

3310 112.744.450 112.744.450 95.142.503 

Venituri din contractele 

încheiate cu casele de asigurări 

sociale de sănătate 

331021 85.359.630 85.359.630 71.821.834 

Venituri din contracte încheiate 

cu direcţiile de sănătate publică 

alocate de la bugetul de stat 

331030 12.813.000 12.813.000 12.240.514 

Venituri din contractele 

încheiate cu direcţiile de 

sănătate publică alocate din 

venituri proprii ale Ministerului 

Sănătăţii 

331031 7.570.000 7.570.000 5.364.687 

Venituri din contractele 

încheiate cu institutele de 

medicină din sume alocate de 

la bugetul de stat 

331032 2.170.000 2.170.000 1.817.353 

Alte venituri din prestări de 

servicii şi alte activităţi 

331050 4.831.820 4.831.820 3.898.115 

Amenzi, penalităţi şi confiscări 3510 0 0 4.420 

Alte amenzi, penalităţi şi 

confiscări 

3510.50 0 0 4.420 

Diverse venituri 3610 124.470 124.470 65.989 

Sume provenite din finanţarea 

anilor precedenţi 

361032 0 0 0 

Alte venituri 361050 124.470 124.470 65.989 

Transferuri voluntare, altele 

decât subvenţiile 

3710 -212.000 -212.000 81.814 

Donaţii şi sponsorizări 371001 230.500 230.500 230.500 



Vărsăminte din secțiunea de 

funcționare pentru finanțarea 

secțiunii de dezvoltare a 

bugetului local 

371003 -442.500 -442.500 -148.686 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 0016 92.320 92.320 0 

Operațiuni financiare 4010 92.320 92.320 0 

Sume utilizate din excedentul 

anului precedent pentru 

efectuarea de cheltuieli 

401015 92.320 92.320 0 

Alte operaţiuni financiare 4110 0 0 0 

Sume din excedentul anului 

precedent pentru acoperirea 

golurilor temporare de casă 

411006 0 0 0 

IV.  SUBVENȚII  17 47.329.840 47.329.840 42.206.255 

 SUBVENȚII DE LA ALTE 

NIVELE ALE 

ADMNISTRAȚIEI PUBLICE 

18 47.329.840 47.329.840 42.206.255 

Subvenții de la alte 

administrații 

4310 47.329.840 47.329.840 42.206.255 

Subvenții pentru instituții 

publice 

431009 11.614.350 11.614.350 10.686.800 

Subvenții din bugetul local 

pentru finanțarea cheltuielilor 

curente din domeniul sănătății 

431010 2.045.020 2.045.020 1.197.161 

Subvenţii din bugetul Fondului 

naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate pentru 

acoperirea creşterilor salariale 

431033 33.670.470 33.670.470 30.322.294 

CHELTUIELILE 

SECȚIUNII DE 

FUNCȚIONARE 

4910 160.212.080 160.212.080 134.241.087 

Autorităţi publice şi acţiuni 5110 0 0 -11.739 

Titlul XIX  Plăţi efectuate în 

anii anteriori şi încasaţi în anul 

curent 

511085 0 0 -11.739 

Alte servicii publice generale 5410 1.349.000 1.349.000 1.093.674 

CHELTUIELI CURENTE 541001 1.349.000 1.349.000 1.096.469 

Titlul I Cheltuieli de personal 5410.10 1.040.000 1.040.000 888.800 

Titlul II Bunuri și servicii 5410.20 309.000 309.000 207.669 

Titlul XIX  Plăţi efectuate în 

anii anteriori şi încasaţi în anul 

curent 

541085 0 0 -2.795 

Servicii publice comunitare de 

evidență a persoanelor 

541010 1.349.000 1.349.000 1.093.674 

Tranzacții privind datoria 

publică și împrumuturi 

5510 96.000 96.000 50.371 

CHELTUIELI CURENTE 5510.01 96.000 96.000 50.371 

Titlul II Bunuri și servicii 5510.20 16.000 16.000 11.881 

Titlul III Dobânzi 5510.30 80.000 80.000 38.490 

Sănătate 6610 145.822.610 145.822.610 122.434.308 

CHELTUIELI CURENTE   6610.01 145.272.840 145.272.840 122.435.999 

Titlul I Cheltuieli de personal   6610.10 99.208.000 99.208.000 88.999.835 

Titlul II Bunuri și servicii   6610.20 45.982.840 45.982.840 32.865.062 

Titlul X Alte cheltuieli   6610.59 82.000 82.000 68.695 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 6610.79 552.000 552.000 502.407 



TITLUL XVI RAMBURSĂRI 

DE CREDITE 

6610.81 552.000 552.000 502.407 

Titlul XIX Plăţi efectuate în 

anii anteriori şi încasaţi în anul 

curent 

6610.85 -2.230 -2.230 -1.691 

Servicii medicale în unități 

sanitare cu paturi 

661006 145.822.610 145.822.610 122.434.308 

Spitale generale 66100601 145.822.610 145.822.610 122.434.308 

Cultură, recreere și religie 6710 11.534.470 11.534.470 9.555.748 

CHELTUIELI CURENTE   6710.01 11.534.470 11.534.470 9.555.748 

Titlul I Cheltuieli de personal   6710.10 6.077.800 6.077.800 5.430.406 

Titlul II Bunuri și servicii   6710.20 5.456.670 5.456.670 4.125.342 

Servicii culturale 671003 7.188.470 7.188.470 5.953.811 

Muzee 67100303 5.089.970 5.089.970 4.159.841 

Instituții publice de spectacole 

și concerte 

67100304 2.098.500 2.098.500 1.793.970 

Alte servicii în domeniile 

culturii, recreerii și religiei 

671050 4.346.000 4.346.000 3.601.937 

Alte acțiuni economice 8710 1.410.000 1.410.000 1.118.725 

CHELTUIELI CURENTE   8710.01 1.410.000 1.410.000 1.120.325 

Titlul I Cheltuieli de personal   8710.10 462.000 462.000 403.029 

Titlul II Bunuri și servicii   8710.20 948.000 948.000 717.296 

Titlul XIX Plăţi efectuate în 

anii anteriori şi încasaţi în anul 

curent 

87.10.85 0 0 -1.600 

Alte acțiuni economice 871050 1.410.000 1.410.000 1.118.725 

VII. REZERVE, EXCEDENT / 

DEFICIT 
9610 0 0 3.388.295 

VENITURILE SECȚIUNII 

DE DEZVOLTARE 

000110 17.888.520 17.888.520 3.665.870 

Venituri nefiscale  0012 442.500 442.500 148.686 

 Vânzări de bunuri și servicii 0014 442.500 442.500 148.686 

Transferuri voluntare, altele 

decât subvențiile 

3710 442.500 442.500 148.686 

Vărsăminte din secțiunea de 

funcționare 

371004 442.500 442.500 148.686 

 Venituri din capital 0015 14.790 14.790 35.707 

Venituri din valorificarea unor 

bunuri 

3910 14.790 14.790 35.707 

Venituri din valorificarea unor 

bunuri ale instituţiilor publice 

391001 0 0 231 

Alte venituri din valorificarea 

unor bunuri 

391050 14.790 14.790 35.476 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 0016 17.150 17.150 8.686 

Încasări din rambursarea 

împrumuturilor acordate 

4010 17.150 17.150 8.686 

Sume utilizate din excedentul 

anului precedent pentru 

efectuarea de cheltuieli 

401015 17.150 17.150 8.686 

 Subvenții : 0017 17.414.080 17.414.080 3.481.477 

 Subvenții de la alte 

administrații  

4310 17.414.080 17.414.080 3.481.477 

 Subvenții de la bugetele locale 

pentru finanțarea cheltuielilor 

de capital din domeniul 

431014 15.493.980 15.493.980 2.853.377 



sănătății 

 Subvenții pentru instituții 

publice destinate secțiunii de 

dezvoltare 

431019 1.920.100 1.920.100 628.100 

Sume primite de la UE/alţi 

donatori în contul plăţilor 

efectuate şi prefinanţări 

4510 0 0 -8.686 

Fondul European de Dezvoltare 

Regională 

451001 0 0 0 

Alte facilităţi şi instrumente 

postaderare 

451016 0 0 0 

Fondul naţional pentru relaţii 

bilaterale aferent mecanismelor 

financiare SEE 

451021 0 0 -8.686 

Prefinanţare 45102103 0 0 -8.686 

CHELTUIELILE 

SECŢIUNII DE 

DEZVOLTARE 

4910 17.888.520 17.888.520 2.675.008 

Alte servicii publice generale 5410 87.600 87.600 87.064 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5410.70 87.600 87.600 87.064 

Titlul XII Active nefinanciare 5410.71 87.600 87.600 87.064 

Servicii publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor 

541010 87.600 87.600 87.064 

Sănătate 6610 15.709.500 15.709.500 2.133.973 

TITLUL VIII PROIECTE CU 

FINANŢARE DIN FEN 

6610.56 3.700 3.700 3.672 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6610.70 15.705.800 15.705.800 2.130.301 

Titlul XII Active nefinanciare 6610.71 15.705.800 15.705.800 2.130.301 

Servicii medicale în unităţi 

sanitare cu paturi 

661006 15.709.500 15.709.500 2.133.973 

Spitale generale 66100601 15.709.500 15.709.500 2.133.973 

Cultură, recreere şi religie 6710 2.091.420 2.091.420 453.971 

Cheltuieli curente  6710.01 14.750 14.750 0 

Titlu VIII Proiecte cu finanţare 

din Fonduri externe 

nerambursabile (FEN) 

postaderare 

6710.56 14.750 14.750 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL   6710.70 2.076.670 2.076.670 453.971 

Titlul XII Active nefinanciare 6710.71 2.076.670 2.076.670 453.971 

Servicii culturale 671003 1.772.920 1.772.920 163.963 

Muzee 67100303 597.250 597.250 122.848 

Instituţii publice de spectacole 

şi concerte 

67100304 1.175.670 1.175.670 41.115 

Alte servicii în domeniile 

culturii, recreerii şi religiei 

671050 318.500 318.500 290.008 

VII. REZERVE, EXCEDENT / 

DEFICIT 
9610 0 0 990.862 

     
                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 
 

 

 

 



ROMÂNIA          

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  

Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor 

publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  

pentru trimestrul IV al anului 2017, până la data de 11 decembrie 2017 

 

 

 

Ordonatorul principal de credite – preşedintele Consiliului Judeţean are obligaţia de a 

prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare, conturile de execuţie ale bugetelor judeţului 

întocmite pe cele două secţiuni,  precum și execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne  

conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

În conturile de execuţie a bugetelor Judeţului Alba pe trimestrul IV a anului 2017, sunt 

reflectate încasările realizate şi plăţile efectuate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

asigurându-se funcţionarea în bune condiţii a tuturor instituţiilor din subordine precum și a 

acţiunilor, activităţilor și programelor gestionate de către Consiliul Judeţean Alba. 

Din analiza datelor înregistrate la data de 11 decembrie 2017, rezultă următoarele:  

 bugetul local al Judeţului Alba prezintă la secţiunea de funcţionare, partea de venituri, 

un grad de realizare de 102,41%, iar la partea de cheltuieli de 76,98%; 

 bugetul fondurilor externe nerambursabile prezintă la secţiunea de dezvoltare, partea 

de venituri un grad de realizare de  102,70%, iar la partea de cheltuieli un grad de realizare de 

58,09%; 

 bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii prezintă la secţiunea de funcţionare - venituri un grad de realizare de 85,90%, iar la 

partea de cheltuieli un procent de 83,79%.  

Având în vedere cele prezentate, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez și supun aprobării proiectul de 

hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului 

fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul IV al anului 2017, înregistrat cu nr. 380 

din data de 13 decembrie 2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA          

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr. 23216/13 decembrie 2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  

Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor 

publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  

pentru trimestrul IV al anului 2017, până la data de 11 decembrie 2017 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  ordonatorii principali de credite au 

obligaţia de a prezenta trimestrial în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile 

deliberative, pentru trimestrul expirat si cel tarziu in decembrie pentru trimestrul IV, execuţia 

bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepția  bugetului împrumuturilor externe şi 

interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, 

astfel încât la sfârşitul anului: 

 să nu înregistreze plăţi restante; 

 diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru 

finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor 

restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. 

De asemenea, conform aceluiași act normativ, ordonatorii principali de credite au obligaţia 

de a prezenta trimestrial în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile 

deliberative, pentru trimestrul expirat si cel tarziu in decembrie pentru trimestrul IV, execuţia 

bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât 

la sfârşitul anului: 

 să nu înregistreze plăţi restante; 

 diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi 

plăţile restante, să fie mai mare decât zero. 

Contul de execuţie la data de 11.12.2017 al bugetului general al Judeţului Alba este prezentat 

mai jos pe cele trei tipuri de bugete care îl compun: 

 bugetul local al  Judeţului Alba; 

 bugetul fondurilor externe nerambursabile;  

 bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii. 

În cazul în care veniturile secțiunii de dezvoltare sunt mai mici decât cheltuielile aceleași 

secțiuni, echilibrul bugetar se asigură prin vărsăminte din veniturile secțiunii de funcționare şi 

utilizarea excedentului anilor precedenți. În cazul în care secțiunea de funcționare înregistrează 

deficit în cursul anului, se rectifică bugetul local prin diminuarea sumelor reprezentând 

vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare. 

I. Contul de execuţie al bugetului local la 11.12.2017: 

1.La venituri: 

a) secţiunea de funcţionare: 

Prevederi bugetare anuale      233.193.880 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate        233.193.880 lei 

Încasări realizate       238.823.958 lei 

b) secţiunea de dezvoltare: 

Prevederi bugetare anuale        40.517.450 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate      40.517.450 lei 

Încasări realizate         84.420.161 lei 

2. La cheltuieli: 

a) secţiunea de funcţionare: 



Credite bugetare anuale     233.193.880 lei 

Credite bugetare trimestriale cumulate    233.193.880 lei 

Plăţi efectuate      179.505.213 lei 

 

b) secţiunea de dezvoltare: 

Credite bugetare anuale      70.593.950 lei 

Credite bugetare trimestriale cumulate            70.593.950 lei 

Plăţi efectuate       23.121.313 lei 

3. Excedent / deficit: 

    Secţiunea de funcţionare - excedent:  59.318.745 lei 

    Secţiunea de dezvoltare  -  excedent:  61.298.848 lei 

 

II. Contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile la 11.12.2017: 

 

1. La venituri: 

a) secţiunea de dezvoltare: 

Prevederi bugetare anuale        5.562.420 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate          5.562.420 lei 

Încasări realizate         5.712.796 lei 

2. La cheltuieli: 

a) secţiunea de dezvoltare: 

Credite bugetare anuale       5.562.420 lei 

Credite bugetare trimestriale cumulate             5.562.420 lei 

Plăti efectuate        3.231.764 lei 

III. Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii la data de 11.12.2017: 

 

1. La venituri: 

a) secţiunea de funcţionare: 

Prevederi bugetare anuale        160.212.080 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate          160.212.080 lei 

Încasări realizate         137.629.382 lei 

b)  secţiunea de dezvoltare: 

Prevederi bugetare anuale        17.888.520 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate          17.888.520 lei 

Încasări realizate           3.665.870 lei  

 

2. La cheltuieli: 

a)  secţiunea de funcţionare: 

Credite bugetare anuale      160.212.080 lei  

Credite bugetare trimestriale cumulate    160.212.080 lei 

Plăti efectuate       134.241.087 lei 

b) secţiunea de dezvoltare: 

Credite bugetare anuale      17.888.520 lei 

Credite bugetare trimestriale cumulate            17.888.520 lei 

Plăti efectuate         2.675.008 lei 

 

 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete  

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 380 din data de 13 decembrie 2017. 

 

Director executiv, 

Marian Aitai 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea articolelor 1 și 3 ale Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 106/16 martie 2017 cu privire la aprobarea repartizării pe unităţi 

administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat, precum și pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2017,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna decembrie 2017; 

  Luând în dezbatere : 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea 

articolelor 1 și 3 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 106/16 martie 2017 cu privire la 

aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor și sumelor 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și pentru repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2017; 

   - raportul de specialitate nr. 23215/13 decembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

    - adresele nr. ABG_STZ-20903/7 decembrie 2017 și nr. ABG-STZ-20829/7 decembrie 

2017 ale Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 106/16 martie 

2017 cu privire la aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a 

cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și pentru 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene și 

comunale, pe anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. I. Articolele 1 și 3 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 106/16 martie 2017 
cu privire la aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a 

cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și pentru 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și 

comunale, pe anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează, 

urmând a avea următorul cuprins: 

„Art. 1.  Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din Județul Alba, a 

cotei defalcate din impozitul pe venit în sumă de 11977 mii lei pentru achitarea arieratelor 

provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a 

vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 

2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată 



cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 

46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare 

în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de 

programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin 

Legea nr. 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, potrivit anexei nr. 1 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

„Art. 3  Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, a 

sumei defalcate din taxa pe valoare adăugată, de 11184 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene şi comunale, potrivit anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri”.  

Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. III. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba, Unităților administrativ teritoriale nominalizate, Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Direcției juridice şi relații publice, Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcției dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                            PREȘEDINTE,                                           Avizat,  

             ION DUMITREL         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                            Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 381 

Alba Iulia, 13 decembrie 2017 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 381/13 decembrie 2017 

      REPARTIZAREA 

 pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotei defalcate din impozitul pe venit  pentru 

achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea 

cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza 

O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, a 

O.U.G. nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea 

unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri 

financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente 

perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu 

completări prin Legea nr. 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru 

susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2017 

 

    
mii lei 

 
Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ -teritorială 

Sume aprobate 

2017 

Influențe 

+/- 

Sume propuse 

2017 
 
 
   TOTAL, din care:  11,680.00  297.00  11,977.00 

 1. Municipiul Alba Iulia  387.00   387.00 

 2. Municipiul Aiud 290.00   290.00 

 3. Municipiul Blaj 968.00   968.00 

 4. Municipiul Sebeș 290.00   290.00 

 5. Oraș Abrud 161.00   161.00 

 6. Oraș Baia de Arieș 161.00   161.00 

 7. Oraș Cîmpeni 194.00   194.00 

 8. Oraș Cugir 290.00   290.00 

 9. Oraș Ocna Mureș 161.00   161.00 

 10. Oraș Teiuș 161.00   161.00 

 11. Oraș Zlatna 290.00   290.00 

 12. Comuna Albac 94.00   94.00 

 13. Comuna Almașu Mare 106.00 15 121.00 

 14. Comuna Arieșeni 161.00   161.00 

 15. Comuna Avram Iancu 129.00   129.00 

 16. Comuna Berghin 129.00 20 149.00 

 17. Comuna Bistra 129.00   129.00 

 18. Comuna Blandiana 113.00 10 123.00 

 19. Comuna Bucerdea Granoasă 123.00   123.00 

 20. Comuna Bucium 161.00   161.00 

 21. Comuna Cenade 113.00 10 123.00 

 22. Comuna Cergău 97.00 20 117.00 

 23. Comuna Ceru Băcăinți 97.00 22 119.00 

 24. Comuna Cetatea de Baltă 129.00   129.00 

 25. Comuna Ciugud 65.00   65.00 

 26. Comuna Ciuruleasa 161.00   161.00 

 27. Comuna Cîlnic 113.00   113.00 

 28. Comuna Cricău 113.00   113.00 

 29 Comuna Crăciunelu de Jos 113.00   113.00 

 30 Comuna Cut 116.00 10 126.00 

 31 Comuna Daia Română 138.00   138.00 

 32 Comuna Doştat 113.00 10 123.00 

 



33 Comuna Fărău 123.00 10 133.00 

 34 Comuna Galda de Jos 123.00   123.00 

 35 Comuna Gîrbova 123.00   123.00 

 36 Comuna Gîrda de Sus 110.00   110.00 

 37 Comuna Hopîrta 110.00 10 120.00 

 38 Comuna Horea 123.00 10 133.00 

 39 Comuna Ighiu 187.00   187.00 

 40 Comuna Intregalde 113.00 10 123.00 

 41 Comuna Jidvei 187.00   187.00 

 42 Comuna Livezile 64.00   64.00 

 43 Comuna Lopadea Nouă 113.00   113.00 

 44 Comuna Lunca Mureșului 113.00   113.00 

 45 Comuna Lupșa 161.00   161.00 

 46 Comuna Meteș 123.00   123.00 

 47 Comuna Mihalț 123.00   123.00 

 48 Comuna Mirăslău 123.00   123.00 

 49 Comuna Mogoș 97.00 10 107.00 

 50 Comuna Noșlac 113.00   113.00 

 51 Comuna Ocoliș 97.00 10 107.00 

 52 Comuna Ohaba 161.00 10 171.00 

 53 Comuna Pianu 123.00   123.00 

 54 Comuna Poiana Vadului 161.00 10 171.00 

 55 Comuna Ponor 90.00 10 100.00 

 56 Comuna Poșaga 113.00 10 123.00 

 57 Comuna Rădești 123.00 10 133.00 

 58 Comuna Rîmetea 106.00 10 116.00 

 59 Comuna Rîmeţ 161.00   161.00 

 60 Comuna Roșia Montană 123.00   123.00 

 61 Comuna Roșia de Secaș 161.00 10 171.00 

 62 Comuna Sălciua 97.00 10 107.00 

 63 Comuna Săliștea 155.00   155.00 

 64 Comuna Săsciori 123.00   123.00 

 65 Comuna Scărișoara 155.00 10 165.00 

 66 Comuna Sîncel 123.00   123.00 

 67 Comuna Sîntimbru 123.00   123.00 

 68 Comuna Sohodol 106.00 10 116.00 

 69 Comuna Stremț 161.00   161.00 

 70 Comuna Șibot 123.00   123.00 

 71 Comuna Șona 161.00   161.00 

 72 Comuna Spring 116.00   116.00 

 73 Comuna Șugag 129.00   129.00 

 74 Comuna Unirea 155.00   155.00 

 75 Comuna Vadu Moților 113.00 10 123.00 

 76 Comuna Valea Lungă 155.00   155.00 

 77 Comuna Vidra 106.00 10 116.00 

 78 Comuna Vințu de Jos 65.00   65.00 

                           

       PREȘEDINTE,                                           Avizat,  

             ION DUMITREL         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                            Vasile BUMBU 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 381/13 decembrie 2017 

 

 

     REPARTIZAREA 

pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumei defalcate din taxa pe 

valoare adaugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, 

pe anul 2017 

     

    

mii lei 

Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ -teritoriala 

Sume 

alocate  

Influenta 

+/- 

Sume 

rectificate 

0 A 1 2 3=1+2 

  TOTAL, din care: 11,184.00 0.00 11,184.00 

1 Oraș Teiuș 50.00   50.00 

2 Comuna Albac 950.00 -30.00 920.00 

3 Comuna Arieșeni 50.00 24.00 74.00 

4 Comuna Avram Iancu 0.00 781.00 781.00 

5 Comuna Bucium 50.00 123.00 173.00 

6 Comuna Cergău 100.00   100.00 

7 Comuna Ceru Băcăinți 20.00   20.00 

8 Comuna Ciuruleasa 417.00 23.00 440.00 

9 Comuna Jidvei 512.00   512.00 

10 Comuna Livezile 521.00   521.00 

11 Comuna Lopadea Nouă 40.00 107.00 147.00 

12 Comuna Mirăslău 60.00   60.00 

13 Comuna Ocoliș 150.00   150.00 

14 Comuna Ponor 50.00   50.00 

15 Comuna Rîmeț 50.00 200.00 250.00 

16 Comuna Sălciua 100.00 -78.00 22.00 

17 Comuna Scărișoara 100.00   100.00 

18 Comuna Sohodol 64.00   64.00 

19 Comuna Stremț 50.00   50.00 

20 Comuna Vințu de Jos 50.00   50.00 

21 Judeţul Alba 7,800.00 -1,150.00 6,650.00 

 

                            PREȘEDINTE,                                           Avizat,  

             ION DUMITREL         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                            Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 
 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolelor 1 și 3 ale 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 106/16 martie 2017 cu privire la aprobarea 

repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor și sumelor defalcate 

din unele venituri ale bugetului de stat, precum și pentru repartizarea sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 201, cu modificările 

si completările ulterioare 

 

 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice a Județului Alba prin adresa nr. ABG-STZ-

20903/7 decembrie 2017 ne-a transmis Decizia nr. 11/7 decembrie 2017 a Șefului Administrației 

Județene a Finanțelor Publice Alba privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotelor defalcate din 

impozitul pe venit pe anul 2017, ca urmare a încasării efective realizată la data de 7 decembrie 

2017. 

Prin adresa ABG-STZ-20829/7 decembrie 2017, conform deciziei menționate mai sus, 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice a Județului Alba, ne comunică sumele care se vor 

repartiza pentru bugetele locale ale comunelor, orașelor si municipiilor prin hotărâre a consiliului 

județean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare si/sau de 

capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de 

dezvoltare locala și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală 

si pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015, O.U.G. nr. 

46/2015, O.U.G. nr. 8/2016, iar propunerea de repartizare, urmare a analizei solicitărilor 

ordonatorilor principali de credite ai unităților administrativ teritoriale din Județul Alba, este 

reflectată în anexa nr. 1. 

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2017, în anexa nr. 6, Judeţului Alba i-au  fost 

alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene și comunale, iar prin Hotărârea nr. 106/16 martie 2017, cu modificările si 

completările ulterioare, anexa nr.3, Consiliul Județean Alba a repartizat pe unităţi administrativ 

– teritoriale sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, 

pe anul 2017. Urmare a evaluării solicitărilor unităţilor administrativ–teritoriale din Judeţul 

Alba, a analizei stadiului fizic și valoric al lucrărilor şi a lungimii drumurilor comunale reflectată 

prin numărul de kilometri de drumuri comunale care parcurg traseul fiecărei unități 

administrativ-teritoriale, se impune efectuarea unor redistribuiri între unităţi administrativ–

teritoriale,  potrivit anexei nr.3  la prezentul proiect de hotărâre potrivit prevederilor legale mai 

sus amintite. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 381/13 decembrie 2017, pentru modificarea si completarea articolelor 

1 și 3 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 106/16 martie 2017 cu privire la aprobarea 

repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor și sumelor defalcate 

din unele venituri ale bugetului de stat, precum și pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa 

pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2017. 

 

 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE 

Nr. 23215/13.12.2017 

 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea articolelor 1 şi 3 ale Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 106/16 martie 2017 cu privire la aprobarea   repartizării pe 

unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor și sumelor defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat, precum și pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2017, cu modificările si 

completările ulterioare 

 

 

 

Având in vedere Decizia nr. 11/07.12.2017 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Alba si comunicarea nr. ABG-STZ-20829/07.12.2017 transmisă de Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice a Județului Alba, suma alocată din cota de 18.5% din impozitul 

pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ca urmare a încasării efective realizată la data de 

07.12.2017, este de 297,00 mii lei, suma ce se repartizează prin hotărâre a consiliului județean 

pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare si/sau de capital, in 

ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locala și 

pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală,  pentru 

rambursarea ratelor la împrumuturile contractate in baza OUG 2/2015, OUG 46/2015, OUG 

8/2016, conform prevederilor legale in vigoare. 

In urma analizei solicitărilor ordonatorilor principali de credite ai unităților administrativ 

teritoriale din Județul Alba, repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba este 

conform anexei nr.1 la proiectul de hotărâre. 

 De asemenea, conform  anexei nr. 6 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, 

Judeţului Alba i-au fost alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale, în suma de 11.184 mii lei. 

Consiliul Județean Alba acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate autorităților 

administrației publice locale, orășenești și comunale pentru construirea, întreținerea si 

modernizarea drumurilor publice comunale. Ca urmare, prin Hotărârea nr. 106/16.03.2017,  

anexa 3, cu modificările si completările ulterioare Consiliul Județean Alba a repartizat pe unităţi 

administrativ - teritoriale din Judeţul Alba sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru 

finanțarea cheltuielilor privind  drumurile judeţene și comunale. 

Din analiza stadiului fizic și valoric a lucrărilor, a analizei solicitărilor ordonatorilor 

principali de credite ai unităților administrativ teritoriale și în funcție de lungimea drumurilor 

aflate în administrarea consiliilor locale, precum și viabilitatea şi starea tehnică a acestora, se 

propune redistribuirea sumei de 1.258,00 mii lei unităţilor administrativ teritoriale din Județul 

Alba potrivit anexei  nr.3 la proiectul de hotărâre. 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 381/13 decembrie 2017. 

 

 

 

Director executiv  

Marian Florin Aitai 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din 24 mai 2017 privind 

aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna decembrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 166 din 24 mai 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza 

DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică 

a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

- raportul de specialitate nr. 23268 din 13 decembrie 2017 comun, al Direcţiei dezvoltare 

şi bugete şi Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100 din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ţinând cont de: 

- prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020, Ghidul solicitantului – 

Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările şi 

completările ulterioare) şi Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în 

cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;  

- Solicitarea de clarificări nr. 30391 din 11 decembrie 2017 emisă de ADR Centru privind 

proiect cod SMIS 114211 – Reabilitarea energetică a Spialului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;  

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 3 lit. f și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea documentaţiei tehnico-economice a investiţiei - faza 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi indicatorii tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia”, conform anexei care cuprinde prezentarea sumară a investiţiei şi indicatorii tehnico-

economici - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete şi 

Serviciul pentru implementarea Programului Alba-România 100 din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  



Art. 3. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete 

şi Serviciului pentru implementarea Programului Alba-România 100 din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                                                 AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Ion DUMITREL                                    Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 382 

Alba Iulia,  13 decembrie 2017 



Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului județean Alba nr. 382/13 decembrie 2017 

 

 

 

Programul Operaţional Regional 2014-2020 

AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 

OPERAȚIUNEA b – CLĂDIRI PUBLICE 

 

 

 

DESCRIEREAINVESTIŢIEI 

Extras din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie 

Întocmită de S.C. Instal Vest SR.L. 

 

 

 Lucrările de intervenţie privind „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia”, situat în municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba, 

constau în următoarele: 

- Izolarea termică a pereţilor exteriori cu un strat de multipor de minim 15 cm grosime, 

protejat cu o tencuială subțire armată cu ţesătură deasă de fibră de sticlă sau fibre organice; 

- Izolarea termică a planşeului tavan sub terasă prin aplicarea unui strat de polistiren 

extrudat ignifugat de minim 20 cm grosime; 

- Izolarea soclului cu polistiren extrudat de minim 5 cm grosime; 

- Înlocuirea planşeului terasă (foarte deteriorate – infiltrări de apă) cu acoperiş de tip 

şarpantă din panouri termoizolante pe structură metalică uşoară; 

- Înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor deteriorate cu altele noi, precum şi montarea de 

jgheaburi şi burlane acolo unde este necesar conform proiectului de execuţie; 

- Izolarea termică a planşeului sub acoperiş cu un strat de vată minerală de minim 20 cm 

grosime; 

- Sporirea rezistenţei termice a planşeului peste subsol prin aplicarea unui strat de 

polistiren extrudat ignifugat de minim 10 cm grosime; 

- Înlocuirea ferestrelor existente cu tâmplărie PVC cu geam termopan cu acoperire 

selective Low-E având fante pentru ventilarea spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului 

pe elementele interioare de anvelopă, şi a uşilor din aluminiu cu geam termopan, cu sistem 

automat de închidere, etanşarea elementelor mobile (uşi, ferestre) din componenţa spaţiilor anexe 

ale clădirii (casa scării, subsol, etc.); 

- Asigurarea ventilării mecanice a blocului alimentar; 

- Demontarea echipamentelor montate aparent pe faţade şi terasele clădirii, precum şi 

remontarea acestora după lucrările de reabilitare; 

- Refacerea finisajelor corespunzătoare standardelor actuale în zonele de intervenţie; 

- Reparaţia trotuarelor pentru a elimina infiltraţiile la infrastructura clădirii; 

- Repararea rigolelor de preluare a apelor pluviale; 

- Reabilitarea termică a sistemului de încălzire; 

- Modernizarea instalaţiei electrice principale; 

- Modernizarea instalaţiilor de ventilare şi de abur; 

- Modernizarea staţiei de pompe de stingere a incendiilor şi hidrofor; 

- Înlocuirea reţelelor termice, de apă caldă menajeră şi abur din incinta amplasamentului; 

- Instalarea unor sisteme alternative de producere a apei calde menajere folosind surse de 

energie regenerabilă (panouri solare); 

 

Clădirile propuse pentru intervenţii în vederea creşterii eficienţei energetice sunt 

corpurile A, B, C, D, E, care formează Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi clădirile pentru 

Medicina Legală şi Centrala Termică. 



 

Indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiţii: 

REABILITARE ENERGETICA A  

SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA 

municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989,  nr. 23, județul Alba 

 

 

  1.) Denumirea obiectivului de investiții 

REABILITARE ENERGETICĂ A SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 

ALBA IULIA  

          municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989,  nr. 23, județul Alba 

2.) Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul) 

Amplasamentul construcţiei este în intravilanul municipiului Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 

1989, nr. 23, judeţul Alba. Terenul este identificat prin CF nr. 106270 Alba Iulia, în suprafaţă de 

20884 mp.  

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este alcătuit din mai multe corpuri de clădire 

independente. Corpurile de clădire care fac obiectul prezentului studiu au următoarele 

caracteristici de conformare arhitecturală şi structurală: 

o CORP A+B+C+D (C5) Clădire Spital şi Policlinică cu aria construită Ac 

=3.510 mp şi aria desfăşurată de 18.303,4 mp,   având regim de înălţime variabil de la S+P+2E la 

S+P+5E+E6 parţial; 

o CORP E (C4) – Clădire Bloc alimentar şi Spălătorie cu aria construită  Ac = 

664 mp, respectiv Aria desfăşurată  Adesf = 894 mp, având regim de înălţime de D+P parţial; . 

o Medicina Legală ( C8) - Clădire Laborator Medicina Legală şi Morga cu aria 

construită Ac = 209 mp, respectiv aria desfăşurată Adesf = 627 mp, având un regim de înălţime 

de P+2E;  

o Centrala Termică (C3) - Clădire Centrala termică, Atelier mecanic, Staţie 

hidrofoare, Staţie compresoare şi Crematoriu  cu aria construită şi desfăşurată = 521 mp, din 

care CentralaTermică= 265,65 mp, având un regim de înălţime P. 

3.) Titularul investiţiei: 

 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA  

 municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989,  nr. 23, județul Alba 

 4.) Beneficiarul investiţiei: 

 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA  

 municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989,  nr. 23, județul Alba 

 cod fiscal 4613342, reprezentat legal de către d-na Coşarcă Nicoleta, în calitate de 

manager şi d-na Mârza Diana, in calitate de director financiar contabil. 
 5.) Elaboratorul studiului (proiectant general): 

 S.C. INSTAL VEST S.R.L. 

Municipiul Alba Iulia, str. Moţilor,  nr. 98, județul Alba 

  J01/320/1994,  CUI RO5428939 

   Reprezentat legal: ing. Roşiu Ioan 

 6.) Date generale ale clădirilor: 

- Anul construcției: 1973 pentru corpurile A, B, C, D, E şi Centrala Termică, iar pentru 

Medicina Legală 1993. 

- Clădire Spital şi Policlinică şi Clădire Bloc alimentar şi Spălătorie (corp A, B, C, D, E) -

fundaţii continue şi izolate din beton armat, subsolul din diafragme de beton armat monolit cu 

grosimea de 30 cm (la exterior) şi 25 cm (la interior), nivelele curente au structura realizată din 

diafragme şi cadre din beton armat cu închideri perimetrale din panouri prefabricate de beton 

armat, planşeele realizate din predale cu suprabetonare acoperiş de tip terasă necirculabilă cu 

învelitoare din membrană bituminoasă. Corpul AB are 2 scări de circulaţie şi 4 lifturi şi o 

înălţime de + 20.38 m…+ 23.08 m, corpul CD are 2 scări de circulaţie şi o înălţime de + 10.49 

m…+ 16.15 m, corpul E are 1 scară de circulaţie şi o înălţime de + 3.00 m. şi un lift pentru 

marfă. În toate corpurile de clădire tâmplăria este metalică, pvc sau lemn cu geam termopan sau 

sticlă simplă. 

- Medicina Legală – fundaţii izolate şi continue din beton armat, structura realizată din 

cadre spaţiale cu 2 deschideri şi 3 travei, respectiv zidărie portantă, cu închideri perimetrale din 

zidărie de 30 cm grosime, planşee din elemente prefabricate de beton şi acoperiş sub forma de 



şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă ceramică. Construcţia are 1 scară de circulaţie şi o 

înălţime de + 12.69 m. Tâmplăria este din pvc sau lemn, cu geam termopan sau sticlă simpla. 

- Centrala Termică – fundaţii izolate şi continue din beton armat, structura realizată din 

cadre spaţiale, cu 1 deschideri şi 5 travei (2 x 6.00 m şi 3 x 5,75m), închideri perimetrale din 

zidărie de 30 cm grosime, planşeu peste parter din elemente prefabricate de beton, acoperiş de tip 

terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană bituminoasă. Tâmplăria este metalică cu sticlă 

simplă. 

- Zona seismică de calcul conf. P100-1/2013:ag=0.10g; Tc=0.7s; 

- Clasa de importanță a construcției conf. P100-1/2013:clasa I; 

- Categoria de importanță a construcției conf. H.G. nr. 766/1997 Anexa 3: B deosebită; 

- Zona climatică: III; 

- Riscul geotehnic: risc geotehnic redus; 

- Destinația principală: Sănătate; 

- Destinația încăperilor: Saloane, cabinete, laboratoare, birouri, grupuri sanitare, spatii tehnice; 

anexeincaperilordestinatespitalului; 

- Asigurarea circulației pe orizontală: Holuri; 

- Asigurarea circulației pe verticală: Scări din beton armat, lifturi. 

 

 

  7.) Indicatori de apreciere a eficienţei economice 

Indicator de realizare (de output)  

Aferent clădirilor (ABCDE, Medicina 

legala, Centrala termica) 

Valoare la  începutul 

implementării 

proiectului 

Valoare la  finalul 

implementării 

proiectului (de output) 

Nivel anual specific al gazelor cu efect de 

seră (echivalent tone de CO2) 
1900,53 414,02 

Consumul anual de energie primară 

(kWh/an) 
9.377.082,50 1.881.869,96 

 

  8.) Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 

 1 euro=4,5172 lei, curs infor EURO Decembrie 2016 

An 
INV - Lei 

(cuTVA) 
C+M-Lei (cu TVA) 

INV - Euro (cu 

TVA) 

C+M-Euro (cu 

TVA) 

Total 15.350.482,84 8.959.183,11 3.398.229,62 1.983.348,78 

 

  9.) Durata de realizare (luni) 

Durata de realizare a lucrarilor de reabilitare este de 18 luni, iar implementarea 

proiectului este de 36 de luni. 

 

ÎNTOCMIT 

S.C. INSTAL VEST S.R.L. 

Roşiu Ioan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din 

24 mai 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea energetică a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

  

Proiectul „Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” depus spre 

finanţare de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, instituţie publică de interes judeţean 

aflată în subordinea UAT Judeţul Alba, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în 

sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri publice, Apel de proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, se află în etapa de precontractare.  

În această etapă, în urma verificării documentelor transmise până în acest moment către 

ADR Centru, acesta a emis o solicitare de clarificări privind neconcordanţa între documentele de 

proprietate actualizate ataşate la proiectul de modificare a Anexei nr. 1 a H.G. nr. 974/2002 

privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Alba, cu modificările şi completările ulterioare, şi DALI în privinţa 

descrierii corpurilor de clădire şi a suprafeţelor construite ale acestora.   

Având în vedere faptul că anexa Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 29 iunie 

2017 care modifică şi completează Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din 24 mai 2017 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia” cuprinde descrierea corpurilor de clădire, este necesară modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din 24 mai 2017 cu modificările şi 

completările ulterioare şi a anexei aferente, pe baza documentaţiei tehnico-economice 

actualizate de către proiectant.  

Luând în considerare cele prezentate mai sus şi având în vedere prevederile art. 44, alin.1 

din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 91 alin. 3, lit. f din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 382 din 

13 decembrie 2017, privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

166 din 24 mai 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea energetică a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.     

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia dezvoltare şi bugete şi 

Serviciul pentru implementarea Programului Alba-România 100 

Nr. 23268 / 13.12.2017 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din 

24 mai 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

Spitalul Județean de Urgenţă Alba Iulia, situat in municipiul Alba Iulia, Bulevardul 

Revoluţiei 1989, nr. 23, reprezintă principala unitate medicala din județul Alba, astfel încât 

modernizarea si îmbunătăţirea condiţiilor sanitare din cadrul acestuia poate fi considerata ca o 

prioritate in ceea ce priveşte îmbunătăţirea sistemului medical atât din municipiul Alba Iulia cât 

si din judeţul Alba. 

Astfel, proiectul “Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” 

depus de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de 

carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a 

energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, şi-a propus satisfacerea cerinţelor de consum şi a exigenţelor 

de calitate impuse de normele interne şi europene, respectiv asigurarea la unitățile spitalicești a 

unui aport la apa caldă de consum cu energie alternativă solară, pentru reducerea consumului 

energetic actual ce utilizează combustibili convenționali; executarea lucrărilor cu tehnologii şi 

materiale noi cu randamente ridicate care să asigure o durată de viață mai mare a sistemului de 

preparare apă caldă de consum. 

Proiectul “Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” a parcurs 

etapele de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii, precum şi de evaluare tehnică 

şi financiară, aflându-se în faza de precontractare.   

În această etapă, în urma verificării documentelor transmise până în acest moment către 

ADR Centru, acesta a emis o solicitare de clarificări privind neconcordanţa între documentele de 

proprietate actualizate ataşate la proiectul de modificare a Anexei 1 la Hotărârea de Guvern nr. 

974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, cu modificările şi completările ulterioare, şi DALI în 

privinţa descrierii corpurilor de clădire şi a suprafeţelor construite ale acestora.   

Având în vedere faptul că anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 232 din 29 

iunie 2017 care modifică şi completează Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din 24 mai 

2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia” cuprinde descrierea corpurilor de clădire, este necesară modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din 24 mai 2017 cu modificările şi completările 

ulterioare şi a anexei aferente, pe baza documentaţiei tehnico-economice actualizate de către 

proiectant. 

Având în vedere că obiectivele proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia” sunt în concordanţă cu priorităţile Consiliului Judeţean Alba în ceea ce 

priveşte asigurarea serviciilor medicale de calitate în judeţul Alba, propunem spre aprobare 

proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

DIRECTOR EXECUTIV,      ŞEF SERVICIU, 

Marian Florin AITAI       Cornelia FĂGĂDAR 
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